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Daily Market Report 

  

 

 

20 มีนาคม  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-) 

พฤษภำคม 2561 12.89 12.89 12.91 12.54 12.56 -0.33 
กรกฎำคม 2561 13.05 13.05 13.08 12.73 12.75 -0.30 
ตุลำคม 2561 13.40 13.40 13.43 13.11 13.13 -0.27 
มีนำคม 2561 14.37 14.37 14.40 14.11 14.14 -0.23 
พฤษภำคม 2562 14.51 14.51 14.51 14.26 14.29 -0.22 
กรกฎำคม 2562 14.59 14.59 14.59 14.38 14.39 -0.20 
ตุลำคม 2562 14.82 14.81 14.82 14.62 14.63 -0.19 
มีนำคม 2562 15.33 15.31 15.31 15.12 15.16 -0.17 
พฤษภำคม 2563 15.32 15.27 15.27 15.11 15.14 -0.18 
กรกฎำคม 2563 15.35 15.15 15.21 15.15 15.17 -0.18 
ตุลำคม 2563 15.57 15.39 15.39 15.37 15.38 -0.19 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

91,080 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

938,280 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2561 356.60 356.10 357.00 349.10 349.80 -6.80 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 352.30 352.10 352.60 345.00 345.90 -6.40 
ตุลำคม 2561 353.00 352.50 352.70 345.90 346.60 -6.40 
ธนัวำคม 2561 359.50 359.80 359.80 352.50 353.30 -6.20 
มีนำคม 2562 367.90 366.30 366.60 361.30 361.70 -6.20 
พฤษภำคม 2562 374.10 373.30 373.30 367.90 367.90 -6.20 
สิงหำคม 2562 380.70 378.70 379.90 374.50 374.50 -6.20 
ตุลำคม 2562 387.00 385.10 385.10 380.80 380.80 -6.20 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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       ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และลดลงจำก 

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.20 เซนต ์  และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง  จำกแรงกดดนัของกำรตดัสินใจยกเลิกภำษี
ส่งออกของอินเดีย ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมกงัวลเก่ียวกบัอุปทำนลน้ตลำด แมว้ำ่รำคำจะยงัเคล่ือนไหวเหนือระดบั
ต ่ำสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ท่ีระดบั 12.30 เซนต ์ (19 มีนำคม 2561) ก่อนจะฟ้ืนตวัอยำ่งชดัเจนเน่ืองจำกกำรซ้ือคืน 
โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ กำรตดัสินใจยกเลิกภำษีส่งออกของอินเดียถูกคำดหมำยกนัเอำไวแ้ลว้ในวงกวำ้ง แต่ไดส้ร้ำง
ควำมกงัวลเก่ียวกบัอุปทำนลน้ตลำด  ขณะท่ี  INTL FCStone ระบุวำ่ “ปัจจยัพื้นฐำนถูกกดดนัจำกอุปทำนลน้
ตลำดโลก”  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2561 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 1.48 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 2.38% มำปิดตลำดท่ี 63.54 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 62.13-63.98 เหรียญ
สหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.33 เซนต ์ หรือ 
2.56% ท่ีระดบั 12.56 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.54-12.91 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
กรกฎำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.30 เซนต ์ หรือ 2.30% ท่ีระดบั 12.75 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
12.73-13.08 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.17-0.27 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมี
จ ำนวน  91,080 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนพฤษภำคม 2561 ลดลง 2,240 ล็อต เหลือ 429,136 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 6,875 ล็อต เป็น 
938,280 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 6.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.91% ท่ีระดบั 349.80 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 349.10-357.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
สิงหำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 6.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.85% ท่ีระดบั 345.90 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 345.00-352.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

 วนัท่ี 20 มีนำคม  2561  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลของอินเดีย 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนำคมมีจ ำนวน 2.756 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 

2.736 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภำพนัธ์ แต่เพิ่มข้ึนจำก 1.305 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 25.806 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 8.256 

ลำ้นตนั จำก 17.550 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงำน 417 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต (จำก 523 

โรงงำนในปีน้ี) ลดลงจำกสองสัปดำห์ก่อน 62 โรงงำน มีโรงงำน 106 โรงงำนท่ีหยดุด ำเนินกำรผลิต  ท่ีรัฐ  

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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Maharashtra  31  โรงงำน รัฐ Karnataka  48  โรงงำน   รัฐ Uttar Pradesh  5 โรงงำน  รัฐ Tamil Nadu  9 โรงงำน 

รัฐ Andhra Pradesh &amp ; Telangana 7 โรงงำน  และรัฐอ่ืน ๆ อีก 6 โรงงำน  ส ำหรับใน รัฐ Maharashtra ผลิต

น ้ำตำลได ้9.383  ลำ้นตนั  รัฐ Uttar Pradesh  ผลิตน ้ำตำลได ้8.439 ลำ้นตนั  รัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้3.510 

ลำ้นตนั  และรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้ ำตำลได ้4.474 ลำ้นตนั   โดยรัฐ Gujarat ผลิตน ้ำตำลได ้910,000 ตนั   รัฐ A.P 

&amp; Telangana,  ผลิตน ้ำตำลได ้640,000 ตนั   รัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำลได ้580,000 ตนั   รัฐ  Punjab ผลิตน ้ำตำล

ได ้580,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้525,000 ตนั  รัฐ Madhya Pradesh &amp; Chhattisgarh ผลิตน ้ำตำล

ได ้ 450,000 ตนั   รัฐ   Tamil Nadu  ผลิตน ้ำตำลได ้420,000 ตนั  และรัฐ Uttarakhand  ผลิตน ้ำตำลได ้ 325,000 

ตนั  

 วนัท่ี 20 มีนำคม  2561  ส ำนกัข่ำว Reuters รำยงำนวำ่ รัฐบำลอินเดียไดต้ดัสินใจยกเลิกอตัรำภำษี

ส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบและน ้ ำตำลทรำยขำว 20% 

 วนัท่ี 20 มีนำคม  2561  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนกำรส่งออก
น ้ำตำลในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 จ ำนวน 40,900 ตนั  ลดลงจำก 76,400 ตนั ในเดือนก่อน  และ 113,200 ตนั  
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (กนัยำยน-สิงหำคม) 
ส่งออกจ ำนวน 290,900 ตนั  ลดลง 44% จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงก่อนหนำ้น้ีสมำคมรำยงำนวำ่ ใน
ปี2560/2561 ยเูครนผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ีทได ้2.14 ลำ้นตนั   และเป้ำหมำยกำรส่งออกอยูท่ี่ 460,000 ตนั 
 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

21  มีนาคม  2561 

 


